VALEMOBI ASSET SYSTEM

VALEMOBI ASSET SYSTEM INTEGRADO COM O HUB NYFIX PARA TRADING DA ULLINK.
COM ISSO É POSSÍVEL EFETUAR SUAS OPERAÇÕES VIA DMA SENSIBILIZANDO AUTOMATICAMENTE SUA POSIÇÃO GERENCIAL, EVITANDO RETRABALHO E REDUZINDO CUSTOS.
O Valemobi Asset System é um sistema para Gestoras de Recursos com diversas funcionalidades
como front office, back office, compliance, risco, controle de limites, atribuição de performance,
acompanhamento da carteira online, dentre outras dezenas de recursos que são essenciais para
a gestão de investimentos. Com esta solução, o gestor pode focar no que realmente importa, a
gestão do seu portfolio.
POTENCIALIZE SUA PLATAFORMA DE ENTREGA DE SERVIÇOS NYFIX

• Conecte-se a um dos maiores centros de negociação global
de baixa latência da indústria, conectando mais de 1.500
buy- side, sell-side e plataformas de negociação através de
uma gama completa de classes de ativos

• Faça parte de uma comunidade de negociação eletrônica

global em FIX, com zero interrupções nos últimos 10 anos

• Solução escalável e customizável de roteamento de ordens,
que disponibiliza o serviço de Hub & Spoke e conectividade
ponto a ponto

• Acesse uma gama de serviços incluindo IOInet, NYFIX

Matching, TCA e Drop copy e um Ecosistema de Inovação
Buy- Side dedicado através do Portal NYFIX.

MAXIMIZE OS BENEFÍCIOS DE UMA PLATAFORMA MODERNA E USER FRIENDLY

• Minimize erros operacionais e retrabalho decorrente da gestão
de tráfego de dados entre diferentes sistemas com uma
plataforma completa e integrada.

• Fique tranquilo com os controles implementados para

garantir que sua operação cumpre com as regras exigidas pela
legislação e pelas boas práticas.

• Beneficie-se das facilidades proporcionadas pela tecnologia
de última geração utilizada no sistema.

• Aproveite as frequentes atualizações com novas funcionalidades
desenvolvidas, tradicionalmente bem avaliadas por clientes,
prospects e reguladores.

www.ullink.com | connect@ullink.com

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

• Conectividade global de alta disponibilidade e

• Monitoramento de compliance para verificar o

• Benefícios do processo de certificação FIX
• Front Office preparado para a boletagem dos

• Gerenciamento de risco de mercado e risco de

enquadramento do fundo à legislação aplicável e
das regras específicas do regulamento do fundo

ativos e derivativos da gestora, com tratamento
específico para cada tipo de ativo

• B ack Office para controle e checagem das operações

liquidez dos portfolios

• Performance Attribution – relatório completo para
análise da rentabilidade histórica do portfolio

GERIR O CROSS-ASSET DOS
CLIENTES EM TEMPO REAL
ACOMPANHAMENTO DA
CARTEIRA ONLINE

1500+ BUY-SIDE & SELL-SIDES
DE FÁCIL ACESSO ATRAVÉS
DO NYFIX

CÁLCULO DO P&L ONLINE DE ATIVOS
REGISTRADOS NA BM&F BOVESPA E
TITULOS PUBLICOS

IPN
PREPARADA PARA NOVA

PRINCIPAIS
BENEFÍCIOS

IMPLEMENTAÇÃO DA BM&F BOVESPA
PARA PERMITIR CUSTODIA
CENTRALIZADA

WEB-BASED

EXPERIÊNCIA LOCAL
COM NYFIX E SUPORTE
FOLLOW-THE-SUN

SOLUÇÃO INTEGRADA

NÃO NECESSITA DE INFRAESTRUTURA
TECNOLOGICA INSTALADA NO CLIENTE

ATENDENDO AS NECESSIDADES DE UMA GESTORA
DE RECURSOS EM UMA MESMA PLATAFORMA

SOBRE A VALEMOBI
A Valemobi é uma empresa com mais de 8 anos de experiência, desenvolvendo diversas soluções de software para o mercado financeiro,
atendendo os mais variados e exigentes públicos, com produtos de alta tecnologia desenvolvidos para o uso intensivo e de missão
crítica. A empresa foi fundada com a união de pesquisadores e profissionais do mercado financeiro, e está estruturada em um tripé de
inovação, conhecimento e tecnologia de ponta, criando soluções completas, simples e fáceis de usar.

SOBRE A ULLINK
Ullink é um fornecedor global de tecnologia líder de negociação de multi-ativos de mercado e infra-estrutura para buy-side e participantes
do mercado sell-side. Aprovada por mais de 150 dos principais bancos e corretoras do mundo, a empresa oferece acesso consistente
e confiável às mais atuais e inovadoras soluções financeiras disponíveis. Desde 2001, a Ullink tem se estabelecido como uma das
empresas de tecnologia que cresce mais rápido na indústria. Em 2014, a Ullink adquiriu o NYFIX e Metabit da Bolsa de Valores de Nova
York, expandindo ainda mais sua oferta de produtos, criando uma das maiores comunidades de negociação baseadas no FIX.

GET IN TOUCH
ULLINK
Email: connect@ullink.com
www.ullink.com

VALEMOBI
Email: contato@valemobi.com.br
www.valemobi.com.br

© 2017. ULLINK and the Ullink logo are marks of Ullink SAS.
ULLINK reserves all proprietary rights with respect to the trademarks. All other trademarks are the trademarks of their respective owners.

baixa latência

